
A TARTALOMBÓL...

Élő múltunk – 1956!
11. oldal

Falugyűlést tartottak
6. oldal

Óévbúcsúztató  

a főtéren
2016. december 31. 

17 óra.
Bővebb információ 

a 7. oldalon.

Suli Bál 2016
8. oldal

Ünnepvárás Ebesen
6. oldal

Kedves Ebesiek!

A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben köszön-
töm Önöket.

Így a naptári év végéhez közeledve mindannyiunkat megérint az ünnepi készülő-
dés, a karácsony varázsa, ez a titkokkal övezett megható nap, amely nemcsak a 
kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is.

Az ünnep meghittségét, harmóniáját elsősorban magunknak kell kialakítani: bé-
kességet, nyugalmat teremtve a családban és a nagyobb közösségekben egyaránt.

A karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség 
napja. Az ünnepi készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis 
a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szerette-
inkkel együtt tölthetünk el.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az 
ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy az új 
esztendőt újult erővel kezdhessük.

E gondolatok jegyében kívánok magam és a képviselő-testület tagjainak nevében 
Ebes minden lakójának áldott, békés, szent karácsonyi ünnepet és eredmények-
ben gazdag, boldog új évet!

Szabóné Karsai Mária polgármester

Harang csendül,

Ének zendül,

Messze zsong a hálaének,

Az én kedves kis falumban

Karácsonykor

Magába száll minden lélek.

Minden ember 

Szeretettel

Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumba

A Messiás 

Boldogságot szokott hozni.

(Ady Endre: Karácsony – részlet)

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XV. évf. 12. szám • 2016. december
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November 23-án tartotta 
ülését Ebes Községi Ön-
kormányzat képviselő-tes-
tülete, melyen tárgyalták 
egyebek mellett az általá-
nos iskola üzemeltetésének 
átadásához kapcsolódó kér-
déseket, valamint az önkor-
mányzat 2017. évi költség-
vetési koncepcióját.

Január elsejétől 
a – törvény kötelező 

rendelkezése szerint – az 
állam működtetésébe kerül 

az iskola
Mint ismeretes, júniusban a 
parlament elfogadta az ok-
tatási rendszer átalakításá-
ról szóló törvénymódosítást. 
Eszerint a jövő év elejétől 
valamennyi általános iskola 
működtetését az állam fog-
ja ellátni az önálló költség-
vetési szervekként működő 
tankerületi központokon ke-
resztül. Az Ebesi Arany János 
Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános és Művé-
szeti Iskola a Püspökladányi 
Tankerületi Központhoz ke-
rül. Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony kiemel-
te, hogy a zökkenőmentes át-
adás-átvétel érdekében az ön-
kormányzat már szeptember 
hónapban elkezdte az egyez-
tetéseket az illetékes tanker-
ületi központtal. Az önkor-
mányzat legfontosabb célja, 
hogy a működtetés változását 
se a tanulók, se a szülők, se 
a pedagógusok ne vegyék 
észre. Ugyanilyen fontos 
feladatnak nevezte, hogy az 
iskolai technikai dolgozók 
munkahelye megmaradjon. 
Ez sikerült, sőt a tárgyalások 
alapján a törvényi előírások 
figyelembe vételével további 
két fő foglalkoztatása vált le-
hetővé. A testületi ülésen je-
len volt Kapornai Judit, a tan-
kerület központi igazgatója, 
aki elmondta, hogy a törvény 
kötelező rendelkezése szerint 
2017. január elsejétől az or-

szágban működő iskolák üze-
meltetése egységesen állami 
irányítás alá kerül. Kapornai 
Judit szintén kiemelte, hogy 
a legfontosabb cél ezen átala-
kítás során az, hogy az átadás 
zökkenőmentesen menjen 
végbe, az iskolában folyó 
oktatási-nevelési munka to-
vábbra is jó színvonalú le-
gyen, illetve a munkahelyek 
megmaradjanak. A közne-

velési intézmény állami mű-
ködtetésbe vételével össze-
függésben a feladatellátáshoz 
szükséges létszám, valamint 
az ehhez kapcsolódó vagyon, 
továbbá a jogok és kötelezett-
ségek átadására is sor kerül. 
Elhangzott továbbá, hogy a 
gyermekek étkeztetése az ön-
kormányzat feladata marad a 
jövőben is. Hozzáfűzte, hogy 
a legfontosabb feladat az ön-
kormányzattal való szoros 
együttműködés, mely az ed-
digi tapasztalatok alapján jól 
működik, kialakult a kölcsö-
nös párbeszéd az önkormány-
zat és a tankerületi központ 
között. Kapornai Judit kép-
viselői kérdésre elmondta, 
hogy az önkormányzatoknak 
valóban szükséges majd úgy-
nevezett szolidaritási hoz-
zájárulást fizetniük, annak 
mértékére vonatkozóan azon-
ban nem tudott nyilatkozni. A 
Mezőgazdasági, Környezet-
védelmi, Turisztikai, Okta-
tási, Kulturális és Sport, va-
lamint a Pénzügyi Bizottság 

támogató javaslatára a kép-
viselő-testület egyhangúlag 
elfogadta az átadás-átvételi 
megállapodást, illetve a va-
gyonkezelési szerződést.

Véleményezte a testület a 
község településfejlesztési 

koncepciójával kapcsolatos 
szakmai munkaanyagot 

A napirendi ponthoz kap-
csolódóan Szabóné Karsai 

Mária polgármester asszony 
elmondta, hogy az új jog-
szabályi előírásoknak meg-
felelő településfejlesztési 
koncepciót, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiát és 
a településrendezési terveket 
alapos előkészítés után, a 
jogszabályban meghatározott 
államigazgatási szerveken 
túl a lakosság, az érdekkép-
viseleti szervek és hatóságok 
széles körű bevonásával kell 
elkészíteni. Ennek elkészíté-
sével az önkormányzat a T4 
Terv Bt.-t bízta meg, amely 
cégnek a képviselői részt 
vettek a képviselő-testületi 
ülésen. A napirendi ponthoz 
kapcsolódóan a T4 Terv Bt. 
képviselője elmondta, hogy a 
testület által tárgyalt szakmai 
munkaanyag a megalapozó 
vizsgálatot tartalmazza. A 
dokumentum helyzetfeltárás, 
helyzetelemzés és helyzetér-
tékelés részekből áll. Hang-
súlyozta, hogy a megalapozó 
vizsgálat egy kiinduló alapot 

szolgáltat az integrált tele-
pülésfejlesztési koncepció és 
stratégia megalkotásához. 
A napirendi pontot, illetve az 
ahhoz kapcsolódó képviselői 
beadványt hosszasan tárgyal-
ta a képviselő-testület, mely 
során arra az álláspontra ju-
tott, hogy a T4 Terv Bt. által 
elkészített tanulmány alapos, 
mely jó kiinduló pontja és 
alapja az Ebesre vonatkozó 
településfejlesztési koncep-
ciónak. Az ülésen megfogal-
mazott módosító javaslatokat 
és pontosításokat a tervezők 
be fogják építeni a végleges 
dokumentumba.

A képviselő-testület 
elfogadta a 2017. évi 

költségvetési koncepciót
Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony elmondta, 
bár a költségvetési koncepció 
készítését nem írja már elő 
jogszabály, mégis a korábbi 
években kialakult és bevált 
gyakorlatnak megfelelő-
en célszerű megtárgyalni a 
következő évi gazdálkodás 
megalapozásához szükséges 
irányelveket, annak érdeké-
ben, hogy megkezdődhessen 
az önkormányzat és intéz-
ményei 2017. évi költségve-
tésének tervezése Elsődleges 
szempont az önkormányzat 
folyamatos pénzügyi egyen-
súlyának, stabilitásának a 
biztosítása, a szigorú gaz-
dálkodási fegyelem fenntar-
tása. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani a saját bevételekre, 
a rendelkezésre erőforrások 
gazdaságos felhasználására. 
A 2017. évben is fontos célki-
tűzés a pályázati lehetőségek 
figyelemmel kísérése és azok 
kihasználása, melyekhez az 
önerőt az önkormányzatnak 
biztosítania szükséges. Pol-
gármester asszony elmondta 
továbbá, a következő évben is 

A Képviselő-testület elfogadta a 2017. évi költségvetési koncepciót
– beszámoló a képviselő-testület novemberi üléséről –

A testületi ülésen részt vett Kapornai Judit tankerületi igazgató
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Értesítés
Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról, hogy pá-
lyázatot nyújtottam be EMVA-Fiatal mezőgazdasági termelők indulá-
sához a 2015. évben igényelhető támogatási jogcímre (6.122.01.01). A 
sikeres pályázat révén kapott támogatással önálló mezőgazdasági vál-
lalkozást hoztam létre. A jövedelempótló támogatás és további támoga-
tási lehetőségek igénybevételével vállalom, hogy életképes gazdaságot 
működtetek, és 2019-re a gazdaságom mérete legalább 10,52 EUME 
lesz. Fő tevékenységem: Sertéstenyésztés. Huszovics-Mester Ágnes 
4002 Debrecen, Nagy Mihály kert 96.

Lakossági hirdetések
Ingatlan értékesítés, talpmasszázs – reflexológia! – A ref-

lexzóna masszázs serkenti a vér és nyirokkeringést, amivel a test 
öntisztulási képességét megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti az 
immunrendszert, így az öngyógyító folyamatokat beindítja. Old-
ja a feszültséget, relaxál és kellemes közérzetet ad. A reflexológia 
világszerte elismert természetgyógyászati módszer. Masszázs idő-
pontok: szerda: 10.00–14.00 óráig, csütörtök: 14.00–18.00 óra kö-
zött. Előzetes időpont egyeztetés szükséges. Hívja Adorjánné Valit 
a 06/70-334-5407 telefonszámon. 

Energiatanúsítvány kiállítása rövid határidőre, tapasztalt 
szakembertől, olcsón. T. 30/429-9064

folytatni szükséges a belterü-
leti közúthálózat fejlesztését, 
valamint a járdák felújítását. 
Kiemelt beruházási feladat 
a Benedek Elek Óvoda pá-
lyázati forrás bevonásával 
történő felújítása és bővítése. 
Fontos célkitűzés továbbá a 
bentlakásos idősek otthona 
építésének folytatása, az Ipa-
ri Park infrastruktúrájának 
fejlesztése, ennek keretében 
bérműhelyek kialakítása. Pá-
lyázati támogatás esetén meg 
kell építeni a kerékpárutat 
Ebes-Hajdúszoboszló kö-
zött, ki kell alakítani a mini 
bölcsődét, új településrende-
zési tervet kell kidolgozni. 

Mindezeken túl fontos az 
önkormányzati intézmények 
és ingatlanok energetikai 
korszerűsítése, valamint a 
Rákóczi út 12. szám alatt új 
szolgáltatóház kialakítása 
gazdaságfejlesztési pályázati 
támogatás bevonásával. To-
vábbi célkitűzés a meglévő 
ingatlanok állagmegóvása, a 
vasút korszerűsítéssel egy-
idejűleg a temetőhöz vezető 
út felújítása, közvilágításá-
nak kiépítése. Meg kell vizs-
gálni továbbá új utca nyi-
tásának lehetőségét a Liszt 
Ferenc utca mögötti részen, 
szorgalmazni kell a 4-es szá-
mú főút négysávosításának 

megvalósítását, valamint 
tornacsarnok és futókör ki-
építését. A képviselő-testület 
a 2017. évi költségvetés ter-
vezésével kapcsolatos célki-
tűzéseket egyhangúlag támo-
gatta. 

Mini bölcsőde 
kialakítását tervezi 
a képviselő-testület

A napirendi ponthoz kap-
csolódóan Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony 
elmondta, hogy mivel a te-
lepülésen nem megoldott a 
bölcsődés korú gyermekek 
napközbeni elhelyezése és 
erre vonatkozóan a szülők 
részéről igény mutatkozik, 
ezért a képviselő-testület 
már régóta gondolkodik 
azon, hogy hogyan lehet-
ne megoldani ezt a kérdést. 
Polgármester asszony hoz-
zátette, hogy 2017. január 
1-jétől változnak a jogsza-
bályi feltételek a bölcsődék 

kialakítására vonatkozóan, 
így lehetőség adódna arra, 
hogy a törvényben nevesített, 
úgynevezett mini bölcsőde 
működhessen a településen, 
megkönnyítve ezáltal a mun-
kába visszatérő édesanyák 
napközbeni gyermekfelügye-
letre irányuló problémáját. 
Az előzetes vizsgálatok alap-
ján erre a célra a legalkalma-
sabb a Kossuth utca 12. szám 
alatt található Egészségház-
ban működő Védőnői Szol-
gálat helyiségei lehetnek, 
természetesen abban az eset-
ben, amennyiben a védőnői 
feladatoknak az ellátásához 
megfelelő helyet sikerül biz-
tosítania az önkományzatnak. 
A képviselő-testület egy-
hangúlag támogatta a mini 
bölcsőde kialakítására vo-
natkozó napirendi pontot. A 
mini bölcsődével kapcsola-
tos további fejleményekről a 
későbbiekben tájékoztatjuk a 
lakosságot.

1. vasárnap Dr. Socol Ilona

2. hétfő Dr.Szerze Róbert

3. kedd Dr. Socol Ilona

4. szerda Dr. Szerze Róbert

5. csütörtök Dr. Békési Zoltán

6. Péntek Dr. Csontos Gyula

7. szombat Dr. Socol Ilona

8. vasárnap Dr. Szerze Róbert

9. hétfő Dr. Szerze Róbert

10. kedd Dr. Békési Zoltán

11. szerda Dr. Szerze Róbert

12. csütörtök Dr. Békési Zoltán

13. péntek Dr. Socol Ilona

14. szombat Dr. Csontos Gyula

15. vasárnap Dr. Szerze Róbert

16. hétfő Dr. Szerze Róbert

17. kedd Dr. Szerze Péter

18. szerda Dr. Csontos Gyula

19. csütörtök Dr. Szerze Péter

20. péntek Dr. Socol Ilona

21. szombat Dr. Socol Ilona

22. vasárnap Dr. Csontos Gyula

23. hétfő Dr. Békési Zoltán

24. kedd Dr. Szere Péter

25. szerda Dr. Békési Zoltán

26. csütörtök Dr. Szerze Péter

27. péntek Dr. Socol Ilona

28. szombat Dr. Békési Zoltán

29. vasárnap Dr. Békési Zoltán

30. hétfő Dr. Csontos Gyula

31. kedd Dr. Csontos Gyula

Telefonszám:
 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2017. január

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Pappné Mihucz Gyöngyi 
Ebes, Szoboszlói köz 3. szám alatti lakosnak, hogy 
községünknek, valamint az önkormányzat intézmé-
nyeinek karácsonyfákat ajánlott fel, továbbá Szilágyi 
István vállalkozónak, aki a község karácsonyfáját té-
rítésmentesen szállította és felállította.
Köszönjük Kádár László vállalkozónak (Monostorer-
dő Bt.) a karácsonyfa felállításához és feldíszítéséhez 
nyújtott önzetlen segítségét.

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző
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Iskolai színes hírek

Megyei Idegen Nyelvi Rejtvényfejtő Verseny
2016. december 5-én iskolánk két csapata vett részt a debreceni 

Fazekas Mihály Általános Iskolában megrendezett Megyei Ide-
gen Nyelvi Rejtvényfejtő Versenyen. Eredmények: az 5-6. évfo-
lyamosok versenyében Enyedi Sára (5.b) és Farkas Petra (6.a) XI. 
helyezést értek el. Felkészítő tanárok: Szulyák Anita és Négyesiné 
Takács Szilvia. A 7-8. évfolyamosok között Lajtai Tímea (7.b) és 
Csorvási Réka (8.b) IX. helyezést értek el. Felkészítő tanárok: 
Trefán Gabriella Krisztina és Csiháné Pálinkás Krisztina.

Csapókerti Nap
2016. november 25-én iskolánk tanulói a Csapókerti Általános 

Iskola által megrendezett Csapókerti Nap keretében idegen nyelvű 
vers- és prózamondó versenyen vettek részt különböző korcso-
portokban. A 3-4. évfolyam tanulói közül Forgó Viktória (4.b), 
Kovács Anna (4.b) az előkelő II. helyen végeztek, Kanyó Gréta 
Anna (4.b) III. helyezést, míg Orosz Fanni (4.a) V. helyezést ért 
el. Felkészítő tanárok: Galgóczi Éva és Kathiné Sárkány Noémi. 
Az 5-6. évfolyamosok küzdelmében Pálóczi Imre (5.a) II. helyen 
végzett. Felkészítő tanár: Trefán Gabriella Krisztina. A 7-8. év-
folyamosok között Árva Martina (7.a) II., Kun Alexander (7.a) 
III., Lajtai Levente (7.a) IV. helyezést értek el. Felkészítő tanár: 
Csiháné Pálinkás Krisztina. A népdaléneklési versenyen Kiss 
Csenge (7.a) osztályos tanuló II. helyezett lett. Felkészítő tanár: 
Szabóné Tóth Katalin.

EURO-INFO csapatverseny

December 7-én iskolánk két csapata is részt vett az Euro Bap-
tista Gimnázium által szervezett informatika versenyen. A megyei 
szintű megmérettetésen a Csorvási Réka – Fodor Norbert – Sza-
bó Orsolya nevével fémjelzett „CTRL-ALT-Cipőtalp” csapatunk 
nyerte el az első díjat, mely – a dicsőségen kívül – fejenként egy-
egy vésztöltő volt. Felkészítő tanárok: Csiha László, Kissné Lan-
tos Éva.

Nagy érdeklődés kísérte az iskolai Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási versenyt 

A felső tagozatosok számára meghirdetett versenyen iskolánk 
35 tanulója vett részt. A tollbamondásból és tesztfeladatokból álló 
megmérettetésen a két legjobban teljesítő diákunk, Pető Boglárka 
(5.a) és Lajtai Tímea (7.b) feladatlapjait továbbítottuk a verseny-
szervezőknek, s bízunk benne, hogy meghívást kapnak a megyei 
döntőbe. Felkészítő tanáruk Németi Jánosné.

Bronzérem a Megyei Floorball Diákolimpián
A Debrecenben szervezett Megyei Floorball Diákolimpia III. 

korcsoportjában csapatunk a III. helyezést érte el, melynek tagjai: 
Görög Gábor (6.b), Szabó Milán (6.b), Makai Botond (4.b) és Ko-
csis Csaba (4.b). Felkészítőjük Makai Zsolt. 

Iskolánk elnyerte a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 
címet

A novemberi Fogyasztói tu-
datossági hónap harmadik hete 
a hulladékcsökkentés jegyében 
telt el. A Curver Magyaror-
szág Kft.-től 21 darab szelektív 
gyűjtésre alkalmas kukát kap-
tunk, amelyeket ezen a héten 
helyeztünk üzembe. Minden 
osztályból két tanuló részt vett 
a „szelektív-zsaru” oktatáson, 
ahol megtanulták, hogy a kuka 
melyik rekeszébe mit lehet ten-
ni. A Curver nagylelkű ajándéka 

jóvoltából ezentúl szelektíven gyűjtjük az iskolánkban keletkezett 
papírt, műanyag flakont, alumínium dobozt és a komposztálni 
való hulladékot. A hulladékcsökkentési héten ünnepélyesen meg-
nyitottuk az emeleti aulában rendezett „Gondold újra! hulladékból 
kreatív tárgyak” és a csere-bere piacra készült plakátokból álló 
kiállítást. Ekkor kapták meg a kis „szelektív zsaruk” az igazol-
ványukat és a szelektív kukákat, amelyeket boldogan vittek le az 
osztálytermekbe.

November 25-én a „Ne vásárolj semmit!” napon csere-bere pia-
cot rendeztünk. A gyerekek a felesleges, de jó állapotú tárgyaikért 
kuponokat kaptak, amiket becserélhettek a technika teremben ki-
rakott, társaik által behozott tárgyakra. A piaci forgatagban min-
denki izgatottan válogatott és elégedetten távozott az új szerze-
ményeivel.

December 7-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium két munka-
társa látogatott el iskolánkba, hogy átadja a „Fogyasztói tudatos-
ságra nevelő iskola” megtisztelő címet.

Erre a címre eddig 22 pályázatot adtak be és a mi iskolánk kapta 
meg elsőként az országban, az általános iskolák közül. Ebből az 
alkalomból a tornateremben gyűltünk össze. Meghívott vendége-
ink voltak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Keszthelyi 
Nikoletta fogyasztói védelemért felelős helyettes államtitkár és 
Csongrádi Natália titkársági munkatárs, Kapornai Judit tankerüle-
ti igazgató, Csige Judit HR menedzser, a Curver Magyarország 
Kft. képviseletében és Mezei László alpolgármester.

Alsós néptáncosaink műsora után, melyet Kiss József tanított be, 
egy kisfilmet néztünk meg, amelyet Kissné Lantos Éva készített 
arról, hogy miért kaptuk meg ezt a címet, majd Szűcs Norbert igaz-
gató mondott beszédet. Iskolánk igazgatója beszédében kiemelte, 
hogy „az iskolánk jó példa lehet az egész ország számára, hiszen a 
mi nevelőtestületünk minden tagja elkötelezett, hogy olyan inno-
vatív, mozgást szerető, informatikában jártas, nyelveket beszélő, 
művészetekre fogékony gyerekeket neveljünk, akik környezettu-
datosan élik az életüket és a családjukban is jó példával járnak, 
legyen szó tehetségről vagy felzárkóztatásra szoruló diákról.”

Záró gondolataiban pedig megerősítette, hogy „az Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú 
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Művészeti Iskolának az elkövetkező évtizedekben ezt az utat kell 
folytatni, nagy hangsúlyt fektetve a fenntarthatóságra és a kör-
nyezettudatosságra, mindezt a természettudományos tantárgyak 
oktatásának erősítésével, a művészeti, a digitális és a nyelvi kom-
petenciák valamint a sport szeretete mellett.” Az ünnepség csúcs-
pontjaként a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címátadására 
került sor. Köszönjük minden támogatónknak, kollégának, szülő-
nek a segítségnyújtást és az aktív részvételt. A felvétel megtekint-
hető a www.ebestv.hu oldalon. Tóthné Leiter Júlia szervező.

Aranyérem a „Hőgyes” Kosárlabda Tornán

A Hajdúszoboszlón megrendezett „Hőgyes” Kosárlabda Tornán 
a IV. korcsoportban sikerült csapatunknak az előkelő I. helyezést 
elnyernie. A csapat tagjai Sós Anna (6.b), Takács Tamara, Bordás 
Fanni, Thuri Enikő, Györfi Bianka, Bódi Fruzsina, Bordás Edina 
(8.a), Szabó Nikolett, Zlehovszky Renáta, Csizi Ildikó (8.b) tanu-
lók. Felkészítő tanár: Dobos Judit.

Első helyezés az angol nyelvű vers- és prózamondó versenyen

2016. december 5-én angol nyelvű vers- és prózamondó ver-
senyen szerepeltek diákjaink a Bárdos Lajos Általános Iskolában 
Hajdúszoboszlón. Eredmények: I. helyezett Forgó Viktória (4.b), 
II. helyezés Kanyó Gréta Anna (4.b), III. helyezés Pálóczi Bor-
bála (3.b). Felkészítő tanárok: Galgóczi Éva és Tamássy Zoltán. 
Külön köszönjük Kanyó Krisztiánnak és Dr. Négyesi Annának a 
versenyre való utaztatást.

Győztes lett csapatunk a Gyermek Ifjúsági Kupán

November 25-én került megrendezésre a 
Gyermek Ifjúsági Kupa kresz verseny Haj-
dúszoboszlón a Thököly Imre Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában, ahol az ebesi 
csapat I. helyezést ért el. A csapat tagjai a 
következő tanulók voltak: Szentmiklósi 
Kristóf (1.a), Fodor Szabolcs Lázár (2.b), 
Pál Roland (3.a), Varga Olimpia (4.a). Fel-
készítő tanár: Zelízi Mária.

Megyei Komplex Tanulmányi Verseny a Lilla Téri Általános 
Iskolában

2016. november 18-án iskolánk 22 tanulója vett részt a debrece-
ni Lilla Téri Általános Iskola által megrendezett Megyei Komplex 
Tanulmányi Verseny keretében angol nyelvi hallás utáni szövegér-
tés és magyar nyelvű versmondó versenyen. A versenyeken a leg-
jobb 10 közé az alábbi tanulók jutottak, akik oklevélben, illetve az 
első három helyezett könyvutalványban is részesült. Angol nyelvi 
hallás utáni szövegértés verseny: 5. évfolyam – Nagy István (5.a) 
III. helyezés, 6. évfolyam – Piskó Gergő (6.a) VI. helyezés, Szűcs 
Krisztina (6.b) X. helyezés, 7. évfolyam – Árva Martina (7.a) I. 
helyezés, Simon Máté (7.b) II. helyezés, 8. évfolyam – Palcsu Za-
lán (8.b) IV. helyezés, Kiss Zoltán (8.a) VI. helyezés. Versmondó 
verseny: Kiss Csenge (7.a) III. helyezés, Kiss Zoltán (8.a) külön-
díj. Felkészítő tanárok: Csiháné Pálinkás Krisztina, Négyesiné Ta-
kács Szilvia, Szulyák Anita, Trefán Gabriella Krisztina, Fézerné 
Kaszás Mária és Subáné Kiss Gyöngyi.

Feel4diabetes program iskolánkban

Iskolánk második éve vesz részt a Debreceni Egyetem Nép-
egészségügyi Kar, Családorvosi- és Foglalkozás-egészségügyi 
Tanszékkel együttműködve a nemzetközi kezdeményezésű 
Feel4Diabetes nevű programban. A program keretében iskolánkba 

látogatott 2016. november 30-án a projekt nemzetközi menedzse-
re dr. Odysseas Androutsos és dr. Nánási Anna egyetemi tanárse-
géd, akik megtekintettek két tanítási órát az érintett alsó tagozatos 
gyerekeknél. Elégedetten nyilatkoztak a látottakról és tapasztalt 
szakmai munkáról, valamint az iskola által biztosított körülmé-
nyekről és képzésekről. A projekt nemzetközi menedzsere bizto-
sított bennünket, hogy a 2018-ig futó programban több támogatás 
is érkezik iskolánkba.

Sikeres szereplés a Magyar Sportlövők Szövetsége Serdülő 
Országos Bajnokságán

Szekszárdon a Magyar Sportlövők Szövetsége Serdülő Orszá-
gos Bajnokságán Lajtai Levente (7.a) légpisztoly II. helyezést, 
Pető Boglárka (5.a) légpisztoly XI. helyezéstért el. Felkészítő: 
Pető László, Debreceni Lövészsuli SE.

Megyei szépolvasási verseny

November 18-án iskolánkat két tanuló, Fodor Enikő Liza (4.b) 
és Nagy Klaudia Kitti (4.b) képviselte a debreceni Kazinczy Fe-
renc Általános Iskola és AMI által megrendezett szépolvasási ver-
senyen. A megmérettetésen Fodor Enikő Liza a III. helyezést érte 
el. Felkészítő tanár: Galgóczi Éva.

Fizikusnapok az ATOMKI-ban

A XXXVII. Fizikusnapok keretében rendhagyó órát tekinthet-
tünk meg az Atommagkutató Intézetben, Debrecenben. A résztve-
vő 7. és 8. osztályosok a Hideg, hidegebb, leghidegebb előadást 
nézték meg.

Kattogtak az agytekervények a matekversenyen 

December 6-án rendeztük meg a Varga Tamás Matematikaver-
seny iskolai fordulóját, melyen 11 hetedikes és nyolcadikos di-
ákunk vett részt. Legjobban teljesített Kiss Zoltán 8.a osztályos 
tanuló, akit reményeink szerint behívnak a következő fordulóba 
is. Felkészítő tanára: Csiha László.

Városi Móra mesemondó verseny

2016. november 24-én Hajdúszoboszlón a Városi Móra mese-
mondó versenyen Palcsu Hédi (3.b) az előkelő III. helyezést érte 
el. Felkészítő tanára: Bálintné Bagdi Ibolya.

Tájékoztatás szülői értekezletről

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy iskolánkban 2017. január 
30 – 2017. február 02. között 15.30 órától fogadóórákat, 17.00 
órától pedig szülői értekezleteket tartunk. Bővebb információt a 
www.ebesarany.hu oldalon találhatnak majd.

Ezúton kívánunk minden kedves ebesi lakosnak békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!

Összeállította:
 Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Szilveszteri futás-kocogás az új évbe
Ünnepeljük együtt az új évet mozgással!

Indulás:  December 31. 23 óra 55 perckor: Arany J. Ált. 
Isk. 

Érkezés: 2017. Január 1. 0 óra 5 perckor
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet, láthatósági mel-

lény 
Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület
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SZILVESZTERI AJÁNLATA
Szendvicsek kemencében sült Erzsébet kenyérből
                - halas,- sonkás,- vega

- kolbászos,- szalámis 200.- Ft/db
Cipóban sült csülök savanyú káposztával 2500.- Ft/kg
Hidegtál                             1600.- Ft/fő
Malac - oldalas                     1800.- Ft/kg

- comb                           2000.- Ft/kg
          - karaj egészben sütve 2200.- Ft/kg
Rántott csirkemell, vagy karaj                   400.- Ft/sz
Fasírt golyó                                          2800.- Ft/kg
Burgonyasaláta                         1000.- Ft/kg
Francia saláta                        1600.- Ft/kg
Almás kukoricasaláta                 1600.- Ft/kg
Húsos, sonkás tészta saláta                 2000.- Ft/kg

Akár kiszállítással is!
„Ahol jó lenni, és ahol jó enni!” 

4211 Ebes, Ady E. u. 24 
telefon: 06-30/894-8050          

www.csaladikajatanya.hu 
 
 

 

 
Ünnepvárás Ebesen

November 27-én, advent első vasárnapján közös 
adventi fénygyújtáson vehettek részt azok, akik ki-
látogattak a Széchenyi térre. Az Ebesi Arany János 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola művészeti tagozatos di-
ákjainak műsora és az ünnepi beszéd után kigyúltak 
az ünnepi fények Ebesen. 

A rendezvényről készült felvétel megtekinthető a 
www.ebestv.hu oldalon.

Falugyűlést tartottak 
december 1-jén

Falugyűlést tartottak a település vezetői december 
1-jén. A fórumon az érdeklődők tájékoztatást hallhattak 
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról és a továb-
bi fejlesztési elképzelésekről, valamint az ebesi általá-
nos iskola üzemeltetésének – a törvény kötelező elő-
írása alapján történő – átadásáról, szó esett továbbá az 
önkormányzati mini bölcsőde megvalósítására irányuló 
koncepcióról, illetve a feltáró utcák helyzetéről. A tájé-
koztatók elhangzása után lehetőség nyílt arra, hogy az 
ebesi lakosság elmondja véleményét az elhangzottak-
kal, valamint az őket foglalkoztató kérdésekkel kapcso-
latosan. A falugyűlésről készült televíziós felvétel meg-
tekinthető a www.ebestv.hu internetes oldalon.

A 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap 
programsorozat lebonyolításáért településünk a Legjobb Szer-
vező díj elismerésben részesült. A díjat Szabó Zsolt fejlesztés-és 
klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár adta át a szervezésben oroszlánrészt vállaló Sós Bar-
nabásnak december 13-án. 

Legjobb Szervező díjjal 
ismerték el a munkánkat
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Ellátogattunk az NI-hoz

December 5-én látogatást tettünk a National Instruments deb-
receni központjába. Először megismerhettük a cég történetét, 
profilját, és hogy milyen szerepet vállalnak az oktatásban, a 
mérnökképzésben. Ezután megnéztük azokat a gyártósorokat, 
ahol a különböző elektronikai eszközöket gyártják, és meg-
figyelhettük, milyen nagy hangsúlyt fektetnek a termékeik el-
lenőrzésére, tesztelésére. Azt is megtapasztaltuk, hogy milyen 
fiatalos, lendületes, innovatív légkörben és milyen odaadással 
dolgoznak a cég munkatársai.

Az üzemlátogatás az Ebesi Gyermekekért Alapítvány „Tehet-
ség, robotok és környezetvédelem” című pályázatának (pályá-
zati azonosító: NTP-MTTD-16-0136) keretében valósult meg.

Idén rendhagyó helyszínen – 
az iskola ebédlőjében – került 
megrendezésre a jótékonysági 
bál. A talpalávalót a Party-
Roll Band, a finom ételeket 
pedig a Családi Kajatanya 
szolgáltatta.

Az Alapítvány és a Szü-
lői Munkaközösség nevé-
ben is szeretnék köszönetet 
mondani fellépőinknek: Sós 
Anna, Kiss Zoltán – felké-
szítők: Balogh Tamás és 
Tóthné Makara Krisztina; 
Csiha Rebeka, Dudik Zsófia, 
Pintyák Vivien – felkészítő: 
Bálintné Bagdi Ibolya; Ken-
guru Táncsoport Egyesület 
– felkészítő: Holecska Anita; 
Ady(ák) – csoport: Gali Pet-
ra, Ötvös József, Varga Réka; 
Salsa Fuerte Tánccsoport: 
Estrada Vasquez Bernadett, 
Sárváriné Rózsa Éva, Sárvári 
Tamás Zoltán, Sárvári Tibor.

Lánglelkű tanáraink idén is 

egy irodalmi klasszikus sajá-
tos átiratával készültek: Fa-
zekas Mihály Lúdas Matyiját 
vitték színre.

Külön köszönet illeti nagy-
lelkű adományozóinkat: 
Dzsu dzsák Balázs, Curver 
Kft., Lékó Family Kft., Deb-
receni Vízmű Zrt., Szoboszló 
Coop Kft., Kreatív Komfort 
Kft., Ebesi Mezőgazdasági 
Szövetkezet.

A bál bevétele idén 

1.427.880 Ft volt, amely min-
den eddigi várakozásunkat 
felülmúlt. 

A bál bevételét idén is a fe-
dett kerékpártárolóra gyűjtöt-
tük, mely összeg immár ren-
delkezésre áll.

Köszönöm továbbá az ön-
zetlen tom bo la felajánlásokat:

Alufelni Center Bt., Bar ra cu-
da horgászbolt, Bliss Szépség-
szalon, Cinema City, Csokonai 
Színház, Debreceni Jégcsar-

nok, Debreceni Lövészsuli SE, 
dr. Okváth László, Ebesi szá-
zas, Felföldi Józsefné, FittEB 
konditerem, Kiss Csenge, Ko-
dak Lens Optika, Kulcsár Ben-
ce, L+L Autósbolt, Lautitia 
Kóruscsalád, Libri Könyves-
bolt, Mezeiné Medgyaszai 
Mónika, Multimedia Tower, 
Nagy Lajos, Nagy Sándorné 
– Reál ABC, Nyüvedi család, 
Offra Attila, Örvendi Lász-
ló, Pacsmag László, Pálffyné 
Harsányi Mária, Papp László, 
Suba család, Suli Büfé, Sza-
bó Piroska, Tevékeny Jövőért 
Szociális Szövetkezet.

Valamint köszönöm kedves 
vendégeink megtisztelő je-
lenlétét, remélem jövőre újra 
találkozunk! A Suli Bálról 
készült fotó megtekinthető a 
www.ebestv.hu oldalon.

Csiha László elnök
Ebesi Gyermekekért 

Alapítvány

Kerékpártároló épül a Suli Bál bevételéből
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Ünnepi alkalmak a Református 

Templomban
Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!

„Az Ige volt az igazi világosság,  
amely megvilágosít minden embert: 

Ő jött el a világba. ”(János evangéliuma 1,9)

Az adventi várakozás a reménységről szól. Egyre több gyertyát 
gyújtunk meg, mert szükségünk van a világosságra, a várakozás 
szent izgalmára és a bizodalomra: nem hiába várunk, mert eljön, 
akit várunk, aki segít rajtunk, aki szeretetet és jövőt ad. A mi szá-
munkra Jézus Krisztus a reménység. A legjobb és legszentebb vára-
kozás, ha őrá tekintünk, ha Igéjének és lényének fényében szemlél-
jük az életünket, a jövőnket, ha az Ő békessége tölti be a szívünket. 
Hiszem, hogy ennek lehetősége, átélése már el van készítve a szá-
munkra, mert eljött az Igazi Világosság. 

Ezért az idei ünnepen is hívogatunk Isten szavának meghallásá-
ra, közös ünneplésre a Református Templomba, az alábbi rend 
szerint: 

December 18. vasárnap ¾ 10 óra, advent 4. vasárnapján családi 
istentisztelet a hittanos gyerekek szolgálatával.

December 25. Karácsony 1. napja ¾ 10 óra ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával.

December 26. Karácsony 2. napja ¾ 10 óra istentisztelet keresz-
telővel.

2017. január 1. újévi istentisztelet ¾ 10 órakor.
2017. január 8. ¾ 10 óra istentisztelet.
Szeretettel várunk mindenkit! 
A Debrecen-Ebes-Szepesi Református Egyházközség és Pres-

bitériuma nevében áldott, békés, igaz értékekben gazdag ünne-
peket kívánunk mindnyájuknak! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

Plüssmackókat a mentőautókba

Óvodánk csatlakozott a Hajdú-Bihar Megyei gyűjtőakcióhoz, 
nagyon sok maci érkezett óvodásainktól.

„Gyermekbaleseteknél, sérüléseknél, ahol a gyermek pszi-
chés, sokkos hatásoknak van kitéve, a kiérkező mentőegység az 
elsősegélynyújtás után az autóban egy plüssmacit ad a gyermek-
nek, hogy megnyugodjon. Tanulmányok, felmérések bebizonyí-
tották, hogy a traumát átélő gyermek a plüssmaci ölelésével 
nyugszik meg az első pszichés sokk után.”

A mackók szállításában, a felhívásban a Bálint Cseppek (Sós 
Barnabás) segítenek.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Karácsonyi vásár
A Benedek Elek Óvoda évek óta megrendezi december ele-

jén a hagyományos karácsonyi vásárt. Most is –mint mindig- 
nagyon szép, ötletes karácsonyi dekorációk készültek az ügyes 
kezű óvodai dolgozók és szülők által. Az anyukák és apukák 
lelkesen árulták a szebbnél szebb adventi koszorúkat, kopogta-
tókat, mécseseket, karácsonyfa díszeket az óvoda halljában. A 
mikulás érkezésekor süti vásárral színesítettük az áruk palettá-
ját. Rendkívül sok, finom sütemény készült erre az alkalomra.

A bevétel 196 350 forint, melyből az óvoda 6 csoportja 32 725 
forintban részesült. Valamennyi csoport karácsonyfája alá sok 
szép játék fog kerülni a befolyt összegből.

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában 
hozzájárult ahhoz, hogy az óvodai karácsony gazdagabb legyen!

Téli szünet az óvodában
Értesítjük a szülőket, hogy a Benedek Elek Óvoda

2016. december 22. – 2017. január 1-ig
ZÁRVA TART.

Szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

az óvoda dolgozói

Gyógyító macik
A maci gyűjtő országos felhívásra sokan megmozdultak Ebesen 
is. Az iskola és óvoda közreműködésével, sok kedves plüss állat 
gyűlt össze. Köszönet az intézmények munkatársainak és Szabó 
Rita önkéntes szervezőnek, a plüssök befogadásáért. Köszönet a 
szülőknek és a gyerekeknek, akik megváltak kedves emlékeik-
től, hogy azok következő élete a beteg gyerekeket szolgálhassa.

Sós Barnabás

December hava az óvodában
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December 10-én tartotta év-
záró összejövetelét az Ebesi 
Polgárőr Egyesület, mely 
esemény célja a polgárőrök 
egész éves munkájának el-
ismerése egy hangulatos 

este keretein belül. Ezen 
alkalomból hagyományo-
san minden évben elismerik 
azon polgárőrök munkáját, 
akik önzetlen tevékenysé-
gükkel jelentősen hozzájá-
rulnak a település közbiz-
tonságának megőrzéséhez, 
javításához. A 2016. évben 
az „Év polgárőre” elisme-
rést vehette át Apagyi József 
és Szabó Gábor, az egész év-
ben kifejtett kimagasló telje-
sítményéért oklevelet kapott 
dr. Borku Csilla és Kiss 
Imre, és szintén oklevéllel 
jutalmazták Zelízi Mária, 
dr. Gali Sándor és Szatmári 
Gábor polgárőröket, akik tíz 

éve tevékenykednek aktí-
van a polgárőrségben. Ezen 
alkalomból dr. Gali Sándor 
rendőr ezredes, a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitányság 
vezetője Sárkányölő Szent 
György Emlékérmet adomá-
nyozott Balogh Lászlónak, 

az Ebesi Polgárőr Egyesület 
elnökének az Ebes község 
közbiztonságának javításá-
ban és a rendőrkapitányság 
tevékenységének támoga-
tásában végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként.

Ebesi Polgárőr Egyesület

Évet zártak a polgárőrök

Ebesen az elmúlt időszakban bűncselekmény elkövetésére 
vonatkozóan nem érkezett bejelentés, viszont három közleke-
dési balesetben kellett intézkedniük a rendőröknek. 

Közlekedési baleset történt a Debrecent Hajdúszováttal ösz-
szekötő 4805. számú úton 2016. december 4-én 19 óra 40 perc 
körül. Egy Opel Astra típusú személygépkocsi Hajdúszovát 
irányából Debrecen felé közlekedett, amikor a gépjármű ve-
zetője az ebesi elágazás közelében járműve sebességét nem 
az útviszonyoknak megfelelően választotta meg. A sofőr ezért 
járművével megcsúszott, majd az árokba hajtott és a gépkocsi 
megpördült és az oldalára borult. A baleset során jármű kidön-
tötte az ott elhelyezett – Vadveszély! – jelzőtáblát. A baleset 
következtében a sofőr és utasa is előreláthatólag 8 napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedtek.

Egy ukrán állampolgár haladt tehergépkocsijával 2016. dec-
ember 5-én 16 óra 15 perckor a 4. számú főút ebesi szakaszán, 
Hajdúszoboszló felől Debrecen irányába. Az ebesi leágazás-
nál a kereszteződésben későn észlelte az előtte lassító, majd 
megálló személygépkocsit, amelynek hátulról nekiütközött. A 
baleset során senki nem sérült meg.

Anyagi káros közlekedési baleset történt a 4. számú főút ebesi 
szakaszán 2016. december 8-án 14 órakor is. Egy személygép-
kocsi haladt Hajdúszoboszló irányából Debrecen irányába, ami-
kor jobbra tartási kötelezettségének nem tett eleget, és összeüt-
között a vele szemben közlekedő járműszerelvénnyel. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját 
és amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, értesítsék a 
rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti 
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. 
A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait 
zártan – kezeli:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-
6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Mindenkinek békés, boldog karácsonyt, és sikerekben 
gazdag, eredményes új évet kívánok a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság teljes személyi állománya nevében!

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Kék hírekAhol tudunk, segítünk

Polgárőrségünk tagjai a közbiztonsági feladatok ellátása mel-
lett kiemelt figyelmet fordítanak az Ebesen élő idős emberek-
nek való segítségnyújtásban is. Egy hideg decemberi napon 
polgárőreink egy kis csapata (Kiss Lajos, Kiss József, Pajzos 
István és Kiss Imre) azzal segített Pál Sanyi bácsinak, hogy 
kb. 20 mázsa fát vágtak fel és pakoltak össze azért, hogy az 
idős barátunknak legyen mivel fűtenie a télen.

Balogh László elnök
Ebesi Polgárőr Egyesület
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2016. november 30-án az 1956-os 
szabadságharc és forradalom 60. 
évfordulójának alkalmából ’56-os 
társas-vetélkedőre hívta a múzeum 
az ebesi általános iskola 7-8. osz-
tályos diákjait. A társasjáték alapját 
az 1956. október 23. és november 
11. közötti időszak forradalmától 
lángra gyúlt Budapestjének főbb 
helyszíneit: Corvin-köz, Kossuth 
tér, Parlament adták. A csapatok a 
játék idejéig felvették a tudás fegy-
verét és szembe szálltak az 1956-os 
forradalom és szabadságharc törté-
nelmének kérdéseivel ostromló já-
tékmesterrel. Túlzás nélkül kijelen-
hetem: forradalmi volt a hangulat. 
Mindegyik csapatban benne volt 
az akarat a győzelemre, a túlerőben 
nyomuló kérdések ellenére is, mint 
anno a forradalmárokban a szovjet 
tankokkal szemben. Lélekmelenge-
tő érzés volt látni-hallani a diskurá-
lást: „a Corvin közt védjük meg, ott 

voltak a legnagyobb harcok” hang-
zott el a történeti múlt valóságából 
és a játék izgalmából összemosó-
dott mondat, vagy „ez a harc rég el-
veszett” roppant izgalmas elszólás 
egy másik játékostól, ami akár uta-
lásként is értelmezhető az 1956 ok-
tóberében zajlott események végki-
menetelére. Mindezen közjátékok 
jelei voltak annak, hogy igenis le-
het egy történelmi társasjáték – így 
maga a történelem is – izgalmas, ha 

nem is volt véresen komoly a küz-
delem a pontokért, és a veszteség 
sem volt valóságosan súlyos. Min-
denki nyert valamit: a játékosok – 
a nyereményeken túl – az együtt 
töltött közös játékélményt, no meg 
némi történelmi tudást; a játék ké-
szítői pedig a történelemtanításba 
vetett hitük igazolását, hogy igenis 
létezik bennünk élő múlt, csak játé-
kosan szükséges elő csalni. 
A végeredmény: 
I. 8.b osztály: Csorvási Réka, Fo-
dor Norbert, Szabó Orsolya, Palcsu 
Zalán
II. 7.a osztály: Ignácz Máté, Kiss 
Csenge, Pintyák Vivien
III. 8.a osztály: Kerekes Tibor, 
Nagy Viktória, Takács Tamara, 
Szőke Zoltán
Ezúton gratulálunk újra a győzte-
seknek!

Kovács Sándor 
történész

Élő múltunk – 1956!

Nagyszerű évet zártak futóink 2016-ban is, hisz a megyei és 
országos versenyeken közel 200 érmet nyertek. A versenyered-
mények mellett öröm látni, hogy egészségmegőrző céllal egyre 
többen sportolnak településünkön. A mozgás szeretete aktív ki-
kapcsolódást, feltöltődést, jobb közérzetet és egészségünk meg-
őrzését is jelenti. Legfontosabb vágyunk, hogy legyen egy olyan 
futópályánk-futókörünk, ahol az óvodás és iskolás gyerekektől, 
a versenyzőkön át az idősebb korosztályig, mindenki biztonsá-
gos körülmények között sportolhasson.

Utolsó versenyünkön, az Oxigén kupa decemberi, 3. fordu-
lójában 11 dobogós helyezést értünk el. Első helyen végeztek: 
Tóth Amina, Enyediné Dobai Henriett, Nagy Anita és Sós Bar-
nabás. Ezüstérmeseink: Lugosi Imréné, Mészáros Nóra, Mé-
száros Tamás és Lugosi Imre. Harmadik helyen végeztek: Egri 
Csenge, Sós Anna és Egri Ferenc.  További pontszerzőink: Egri 
Kincső, Varga Olimpia, Varga Sándor, Varga Áron és Leiter Bá-
lint. Egyéni csúcsot futottak Enyediné Dobai Henriett, Mészá-
ros Tamás és Ifj. Sós Barnabás.

Sós Barnabás

Sikeres futóév 
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Kedves Látogatóink,
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Tájmúzeum 
2016. 12. 22-től (12 órától),
 2017. 01. 16-ig leltár miatt 

ZÁRVA tart!

Zárva tartásunk idején 
minden szolgáltatásunk 

szünetel!
Nyitás: 2017. 01. 17. (kedd)

Megértésüket köszönjük!

Az Ebesi Hírlap 
januári számának  
lapzárta időpontja 
2017. január 19.
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